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2020  

Nu är vi laddade för VT-20. Hästarna har haft  en välförtjänt vintervila i december 

och januari. Vi i personalen har arbetat med att träna och pyssla om hästarna. Vi 

har också planerat både befintliga och nya projekt för 2020 och 2021. Så har vi 

också haft vintervila, såklart! 

Nå ut till beslutsfattare 

För att kunna bygga upp den trygghet som ligger till grund för att det ska bli en 

bra och givande vistelse här, så finns ett behov att få komma hit en och en. Det är 

något vi sett under de åtta år vi drivit STALL43. I en tillåtande miljö med rätt 

ställda krav finns möjlighet att skapa relationer både mellan människor och 

hästar. Utifrån det kan vi se varje individs styrkor och bygga vidare på dem. Det 

ligger också till grund för att kunna utmana det som är svårt, vilket i sin tur kan 

leda till personlig utvecklig, ökad självinsikt och självkänsla. Det här vill vi få 

beslutsfattare att förstå och se värdet av. Att få vistas i rätt miljö med rätt personer 

kan vara avgörande för den här gruppen barn och ungdomar.  

Cissi/ordförande 

 

STALL43:s MEDLEMSBLAD NR 1 2020 
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HÄSTARNA 
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HÄSTARNA I STALLET: 

Cobran, Totte, Turner, Ma Dicken, Chili 

 

REGN OCH LERA 

Turner & Matilda 

Aldrig har vi väl spolat av så mycket lera från hästarna som denna höst och vinter, det tar liksom aldrig slut. Hästar-

na mår bra förutom Cobran som drog på sig en luftvägsinfektion men som han nu är återställd från. Totte tränas i 

tömkörning. Det har blivit lite hans grej eftersom han blev stressad både av att bli körd och riden. Nu kan han ta till 

sig beröm och gör ständiga framsteg, det gör såklart honom till en tryggare och mer harmonisk individ. Turner är nu 

25 år, vi beundrar honom som för åldern är i fin fysisk form och verkar trivas med tillvaron. Ma Dicken har ju blivit 

hagkompis med Chili som gärna vill busa och leka med sin lilla söta ponny. Chili håller Ma Dicken i god form men  

det finns dagar då Ma Dicken verkar lite trött på den lilla (stora) unghästen. Chili är nu inkörd, det har gått över för-

väntan. Hon är lättlärd, men hon är också väldigt mycket sto. Med andra ord så måste man be henne väldigt snällt 

om saker, ta det mycket lugnt och mjukt. Annars blir hon sur och sätter sig på tvären. Vi har förstått; hon visar oss 

hur hon vill ha det och då blir det bra! 

Vilan har gjort hästarna gott och de är nu alla redo för att starta upp VT-20! 

TOTTE 

CHILI & MA DICKEN 



Nu är STALL43 certifierad FaR-arrangör. Vi har gått arrangörskurs och ledarkurs. På 

FaR-ledarsidan kan man läsa mer och även söka efter oss för att läsa mer om vad vi 

erbjuder de som blivit förskrivna FaR. 
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FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT 

FaR förskrivs av legitime-

rad vårdpersonal i dialog 

med patienten och är indi-

viduellt anpassad till perso-

nens egen förmåga, in-

tresse och hälsotillstånd 

och kan ordineras till per-

soner som bedöms klara av 

att utföra aktiviteter utan-

för sjukvårdens regi.  

 

 

 

https://www.farledare.se/  

https://www.farledare.se/


FÖRELÄSNING I KARLSKRONA 
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I december var STALL43 inbjudna att delta i temadagen: Hästunderstödda insatser-vad är det? 
som arrangerades av Häst i Sydost. En inspirerande dag då vi fick möjlighet att berätta om just vår verk-

samhet. Nedan ser ni vad vi ville föra fram under våra 20 minuters föreläsning. 

STALL43 är en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med Autismspektrumtillstånd. Föreningen har 

funnits i sju år. STALL43 startade på Solvalla men har sedan 2018 flyttat till en liten fin gård i Nyckelby/Lohärad.  

STALL43 har skapat en miljö och ett sammanhang som vi anpassat för den här gruppen barn och ungdomar, det har 

vi gjort tillsammans med våra hästar i stall/gårdsmiljö. Våra grundvärderingar är att tillsammans med våra fina trav-

hästar, ta emot deltagare en och en och skapa den trygghet och tillit som ger oss möjlighet att förstå och bygga vi-

dare på varje individs styrkor och inre önskningar. Med det som grund kan vi också utmana och stötta rädslor, ångest 

och annat som kan hindra och avstanna utveckling. Det finns ingen enkel mall för den här typen av diagnos. Varje 

deltagare behöver bli bemött utifrån deras egna förutsättning och förmåga. Vi sätter stort värde i att samarbeta med 

kretsen runt varje barn; föräldrar/anhöriga/personal/assistenter/ skolor.   

Våra aktiviteter är efterfrågade. Både de regelbundna terminskurserna men också helg/lov och sommaraktiviteter. 

Under sju veckor på sommaren tar vi emot 14 familjer som har barn inom autismspektrum, de kommer en vecka var, 

två familjer åt gången. Här får de bo i varsin stuga där de rår sig själva men tar del av gårdens djur, natur och aktivi-

teter som att rida och köra våra hästar. Nytt för denna sommar är att STALL43 öppnar upp en ateljé där det finns 

möjlighet till skapande för både barn, ungdomar och vuxna. 

STALL43 - EN FRISTAD  

SAMSPEL KREATIVITET ACCEPTANS 
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LUCIAFONDEN 

 

STALL43 tilldelades 10.000 kr från Luciafonden 

LUCIAFONDEN ÄR ETT 

SAMARBETE MELLAN 

LIONS NORRTÄLJE OCH 

NORRTÄLJE TIDNING 

Vi är så glada att just vi blev tilldelade Luciafonden. Högtidligt i samband med julmarknaden och Luciakrö-

ningen, fick vi ta emot checken på Stora Torg i Norrtälje. När vi sökte till Luciafonden skulle man uppge 

vart de eventuella pengarna skulle gå till. Vi har länge tänkt att vi skulle behöva en ny sadel till Cobran. 

Sadeln vi har nu håller knappt ihop. Så därför var glädjen stor både för uppmärksamheten föreningen fick 

men också för de pengar som vi nu ska införskaffa en sadel för. I slutet av februari har vi bokat in en sa-

delutprovare som kommer till gården, för att hitta rätt sadel till vår duktiga travare som kommer att få fler 

och fler uppdrag som ridhäst. 



ATELJÈN 

En del av ateljén är klar, den är vinterbonad och här kan vi 

ha aktiviteter året om. Den andra delen som kommer vara 

både skaparverkstad, galleri och föreläsningssal har vi en 

del pyssel kvar med. Finansieringsbiten förhalar det hela 

men vi hoppas att den ska stå klar till sommaren. 

EN VECKA I ROSLAGEN 

Redan i höstas hade vi fullbokat! Som vanligt ser vi alla på 

gården mycket fram emot att träffa er alla. 

 

 

HÄSTPROMENAD/ tid för återhämtning  

Vänder sig till föräldrar till barn med Autismspektrumdia-

gnos. 

Tid: 1 gång/vecka, 1 timme 

Tisdagar kl.11-12 eller måndagar kl. 18-19 

2-3 deltagare/grupp 

Det krävs varken hästkunskap eller  

hästvana för att delta. 

UPPLÄGG 

Fokus kommer att ligga på samspel och kommunikation 

med hästen, medveten närvaro blir ett naturligt inslag 

liksom kroppskännedom och avspänning. Det ligger till 

grund för våra hästpromenader som kommer att ske både 

på banan och längs stigar. 

Aktiviteten ska präglas av låga krav, där prestigelöshet 

och trygghet är ledande. 

Möjlighet till utbyte med andra gruppdeltagare i liknande 

situation. 

Varje tillfälle kommer att avslutas med att hästarna får en 

varsin morot och släpps ut i hagen, möjlighet till gemen-

sam fika efteråt. 

 

Vid frågor kontakta Matilda: 

076-112 55 37 

Intresseanmälan till: 

Stall43.trav@gmail.com 

Märk med ”Hästpromenad” 

 
Mer om detta projekt och hur det kommer att finansieras kan ni följa på hemsidan. 

DET HÄNDER 2020 
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Alla som deltar i föreningens ak-

tiviteter måste betala medlemsa-

vgift, då är ni också försäkrade.  

 

Nytt för i år: alla som deltar i 

föreningens aktiviteter, kommer 

automatiskt bli debiterade 

medlemsavgiften. Den läggs på 

den första fakturan. 

• Deltagare 200 kr 

• Familjemedlemskap 300 kr 

 

Vill du följa föreningen som 

stödmedlem?! 

Det görs genom att betala in till 

föreningens bankgironummer  

5096-6480.  

Eller Swisha till 070-33 22 369 (Cecilia Skogh) 

 Märk med “medlemsavgift 2020” + namn. 

Stödmedlem 100kr, eller valfritt belopp. 

Ditt bidrag är viktigt för oss. 

Tack! 



ATG-huvudsponsor 
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SPONSORER  


